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Νέα εικόνα, νέες προκλήσεις!

Είναι με μεγάλη μας χαρά που σας καλωσορίζουμε στη νέα 
έκδοση του Ενημερωτικού μας Εντύπου. Στόχος της νέας 
αυτής έκδοσης, της νέας αυτής εικόνας που θέλει να διατηρεί 
ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων μέσα από όλες του τις δράσεις, είναι 
να φιλοξενήσει όλους τους προβληματισμούς που αφορούν το 
χώρο της Ψυχολογίας, αλλά και την πρόοδο που προκύπτει στο 
συνεχώς εξελισσόμενο αυτό κλάδο.

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Ψυχολογίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Ψυχολόγων (EFPA) που πραγματοποιείται στην 
Κύπρο κατά του μήνες Ιούλιο με Δεκέμβριο 2018, με τίτλο 
«Psychology Bridging the Gap». Η ανάληψη της οργάνωσης 
του εξαμήνου αυτού αποτελεί ένδειξη της συνέπειας και της 
υπευθυνότητας του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου ως προς την 
Ευρωπαϊκή προοπτική και αντιπροσώπευση των επαγγελματιών 
στον Ευρωπαϊκό χώρο. Μεταξύ άλλων δράσεων, που μπορείτε 
να βρείτε στις ακόλουθες σελίδες, το Συνέδριο της Επιτροπής 
Σχολικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, «What Psychology 
can do for Inclusion» και το Συνέδριο της Επιτροπής Κλινικής 
Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας «Psychology & Health: Best 
practices in practice».

Πραγματευόμαστε ακόμα θέματα επαγγελματικής εξουθένωσης 
και πώς η αυτό–φροντίδα γίνεται καθήκον όλων των 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας, καθώς και των φοιτητών 
στο χώρο της Ψυχολογίας, έχοντας να προσφέρουμε κάποιες 
εισηγήσεις της Επιτροπής Φοιτητών του Συνδέσμου.

Καλωσορίσατε λοιπόν σε αυτό το νέο χώρο φιλοξενίας των 
ανησυχιών, των προβληματισμών, και των εξελίξεων στο χώρο 
της Ψυχολογίας, καθώς στον ένα ακόμα τρόπο επικοινωνίας μας 
με όλους εσάς.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τις δικές σας σκέψεις και στείλτε μας 
τα δικά σας άρθρα.

Καλή Ανάγνωση,

Χαρά Α. Δημητρίου, Ph.D. 
Σχολική Ψυχολόγος 
Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας

Ιφιγένεια Στυλιανού, MA 
Σχολική Ψυχολόγος 
Διδακτορική Φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας

Συμβούλιο	Σύνδεσµου 

Πρόεδρος  
Ελένη Καραγιάννη

Αντιπρόεδρος 
Εβίτα Κατσιμίχα

Γραμματέας 
Μαρίζα Χατζηχαραλάμπους

Ταμίας  
Παναγιώτα Ανδρέου

Μέλος 
Ειρήνη–Άννα Διακίδου

Μέλος 
Στέλλα Κατσαρή

Μέλος 
Χαρά Δημητρίου

Συντακτική	Ομάδα

Χαρά Α. Δημητρίου 
Ιφιγένεια Στυλιανού 

Σχεδιασμός  
MONOYO
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Ημερολόγιο Δράσεων
Προγραμματισμένες Δράσεις 
Σεπτεμβρίος 2018

Γενική	Συνέλευση	Διοικητικοί	
Συμβουλίου	ΚΕΝΘΕΑ.

Εκλογή του μέλους του ΣΨΚ, Δρ Μάριου 
Θεοδώρου, στο ΔΣ του ΚΕΝΘΕΑ.

ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εκπροσώπηση	του	ΣΨΚ,	από	την	
κ.	Έλενα	Ζαρούνα,	στην	Εθνική	
Επιτροπή	για	την	Αντιμετώπιση	του	
Συνδρόμου	Εμβρυικού	Αλκοολισμού	
και	του	Φάσματος	Διαταραχής	
Εμβρυικού	Αλκοολισμού	η	οποία	
λειτουργεί	κάτω	από	την	Αρχή	
Αντιμετώπισης	Εξαρτήσεων	Κύπρου	
(ΑΑΕΚ).

Δημιουργία Κλινικών Κατευθυντήριων 
γραμμών για την πρόληψη, διάγνωση 
και θεραπεία του συνδρόμου.

Εκπροσώπηση	του	του	Κλάδου	
Σχολικής	Ψυχολογίας	του	ΣΨΚ	στην	
Επιτροπή	Παιδείας	της	Βουλής,	από	
την	κ.	Δέσποινα	Θεμιστοκλέους,	
με	θέμα	«Ανάγκες	Ειδικής	
Εκπαίδευσης».

Ο εκπρόσωπος του ΣΨΚ συμμετείχε 
σε συζήτηση σχετικά με τις αυξημένες 
ανάγκες της Ειδικής Εκπαίδευσης, 
ενώ υποβλήθηκε και σχετικό γραπτό 
υπόμνημα.

Ευρωπαϊκή	Εβδομάδα	Αθλητισμού. Ορεινή πεζοπορία BeActive για 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού σε 
συνεργασία με τον Ελληνικό Ορειβατικό 
Σύλλογο Λευκωσίας και το Τμήμα 
Περιβάλλοντος.

Social Identity in Cyprus: Raising 
awareness about the refugee status 
in	the	Greek-Cypriot	Society.

Δράση από την Επιτροπή Φοιτητών του 
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.

Βράβευση	πρωτευσάντων	
προπτυχιακών	–	μεταπτυχιακών	
Νεαπολις	Πανεπιστήμιο.

Ετήσια δράση ΣΨΚ για τους 
πρωτεύσαντες φοιτητές κάθε 
ακαδημαϊκής χρονιάς στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα στην Κύπρο.

3	Σεπτεμβρίου	2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

13	Σεπτεμβρίου	2018

19	Σεπτεμβρίου	2018

23	Σεπτεμβρίου	2018

29	Σεπτεμβρίου	2018

28	Σεπτεμβρίου	2018

Για όλες τις εκδηλώσεις που οργανώνονται για τους μήνες 
Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2018 θα ακολουθήσουν επιμέρους 
ανακοινώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και για να είστε πάντα 
ενήμεροι για τις δράσεις του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου καθώς 
και της Επιτροπής Φοιτητών, ακολουθήστε μας στο Facebook.

√
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What Psychology can do for inclu-
sive education? A European per-
spective.

Δράση από τον Κλάδο Σχολικής/
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του 
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.

Standing Committee of Psychology 
in	Education.

Συνάντηση του Standing Committee of 
Psychology in Education της EFPA στην 
Κύπρο.

Ημερίδα	«Έλα	στη	θέση	μου». Συνεργασία Κλάδου Σχολικής/
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας με τον 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Ατόμων με 
Σπάνιες Γεντικές Παθήσεις «Μοναδικά 
Χαμόγελα».

Στα πλαίσια της ημερίδας θα διεξαχθεί 
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ». Οι 
συμμετέχοντες θα μοιραστούν και 
θα διερευνήσουν τις δικές τους 
αναπαραστάσεις για τα παιδιά και τους 
ενήλικες με αναπηρία παρατηρώντας τη 
διαφορετικότητα του κάθε «ζωντανού» 
βιβλίου.

Standing Committee of Psychology 
and	Health.

Συνάντηση του Standing Committee of 
Psychology and Health της EFPA στην 
Κύπρο.

Resilience	through	the	age	span. Δράση από την Επιτροπή Φοιτητών του 
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.

Συνέδριο	Psychology	and	Health:	
Best	Practices	in	Practice.

Δράση από τον Κλάδο Κλινικής 
Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας του 
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.

Συνέδριο	Παγκύπριου	Συλλόγου	
Εγγεγραμμένων	Ποδολόγων.

Συμμετοχή του Συνδέσμου Ψυχολόγων 
Κύπρου με Διάλεξη «Κινητοποιώντας 
τους ασθενείς στη θεραπεία: Η 
σημαντικότητα των προσωπικών 
αναγκών και αξιών».

03	Οκτωβρίου	2018

4	&	5	Οκτωβρίου	2018

13	Οκτωβρίου	2018

19	Ο	Οκτωβρίου	2018

24	Οκτωβρίου	2018

20	-	21	Οκτωβρίου	2018

28	Οκτωβρίου	2018

Πρόγραμμα	European	Commission	
“MentAlly”	που	αφορά	τις	υπηρεσίες	
ψυχικής	υγείας	που	προσφέρονται	
στα	κράτη	μέλη.

Εκπροσώπηση του ΣΨΚ στη συνάντηση 
των κρατών μελών στις Βρυξέλλες.

29	-	30	Οκτωβρίου	2018

Ημερολόγιο Δράσεων
Προγραμματισμένες Δράσεις 
Οκτώβριος 2018

ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ√

Για όλες τις εκδηλώσεις που οργανώνονται για τους μήνες 
Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2018 θα ακολουθήσουν επιμέρους 
ανακοινώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και για να είστε πάντα 
ενήμεροι για τις δράσεις του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου καθώς 
και της Επιτροπής Φοιτητών, ακολουθήστε μας στο Facebook.
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Ετήσια	Διάλεξη	εις	μνήμη	Μερόπης	
Καψάλη.

Η θεματολογία της διάλεξης θα 
ανακοινωθεί σε μετέπειτα χρόνο. 
Οργανώνεται κάθε χρόνο με 
πρωτοβουλία του Κλάδου Σχολικής/
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Συνάντηση	του	Executive	Council	
στην	Κύπρο.

Η συνάντηση αποτελεί μέρος της 
καθιερωμένης συνάντησης των 
προέδρων των Συνδέσμων Ψυχολόγων 
που πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες.

e-Health	and	Psychology. Task Force on e-Health που 
πραγματοποιείται στην Κύπρο.

Διάλεξη	Παιδί	και	Διαβήτης. Σε συνεργασία με τον Παγκύπριο 
Διαβητικό Σύνδεσμο.

Board	of	Education	Affairs. Συνάντηση που πραγματοποιείται 
σχετικά με θέματα Εκπαίδευσης της 
EFPA στην Κύπρο.

14	-	15	Νοεμβρίου	2018

16	Νοεμβρίου	2018

28	Νοεμβρίου	2018

17	Νοεμβρίου	2018

14	Νοεμβρίου	2018

Ημερολόγιο Δράσεων
Προγραμματισμένες Δράσεις 
Νοεμβρίος 2018

ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ√

Για όλες τις εκδηλώσεις που οργανώνονται για τους μήνες 
Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2018 θα ακολουθήσουν επιμέρους 
ανακοινώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και για να είστε πάντα 
ενήμεροι για τις δράσεις του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου καθώς 
και της Επιτροπής Φοιτητών, ακολουθήστε μας στο Facebook.
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8 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Ψυχολογίας στην Κύπρο

10  Συνέδριο: «Psychology and Health - Best practices in practice»

11 Δράσεις του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας

12 Δράσεις Επιτροπής Φοιτητών για το Ευρωπαϊκό  
 Εξάμηνο Ψυχολογίας

ΔΡΑΣΕΙΣ



Στόχος της δράσης του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου Ψυχολογίας είναι η δημιουργία 
ενός κοινού χώρου για την Ευρωπαϊκή 
Ψυχολογία και η προώθηση της 
ανταλλαγής γνώσης και κοινών δράσεων 
σε τοπικό επίπεδο. Ευελπιστούμε ότι 
οι δράσεις θα παρέχουν ευκαιρίες για 
ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής ταυτότητας 
ανάμεσα στους Ψυχολόγους στην 
Ευρώπη. Ιδιαίτερα, προσβλέπουμε στη 
σύνδεση μεταξύ των μελών μας και της 
ψυχολογικής κοινότητας της Κύπρου με 
αυτή της υπόλοιπης Ευρώπης. 

Επιπρόσθετα, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για 
τον ΣΨΚ αυτό το γεγονός καθότι μας 
δίνεται η ευκαιρία να ενημερώσουμε 
τους Ευρωπαίους συναδέλφους για 
την Ψυχολογία στην Κύπρο, και να 
αναδείξουμε την εκπαίδευση, την 
επιστήμη, και το επάγγελμα μας όπως 
αυτό έχει εξελιχθεί στη χώρα μας.

Χώρες μέλη που έχουν οργανώσει 
μέχρι στιγμής το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
Ψυχολογίας: 

Πορτογαλία:  
Ιούλιος – Δεκέμβριος 2015

Τουρκία:  
Ιανουάριος – Ιούνιος 2016

Γερμανία:  
Ιούλιος – Δεκέμβριος 2016

Ελβετία:  
Ιανουάριος – Ιούνιος 2017

Τσεχία:  
Ιούλιος – Δεκέμβριος 2017

Ηνωμένο	Βασίλειο:  
Ιανουάριος – Ιούνιος 2018

Ο τίτλος του δικούς μας Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου – «Psychology Bridg-
ing the Gap» – επιλέχθηκε ώστε 
να αναδείξει τη σημαντικότητα της 
Ψυχολογίας ως επιστήμης στο κάλεσμα 
να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες 
κοινωνικές προκλήσεις. Παράλληλα, 
επιλέχθηκε για να αναδείξει την ανάγκη 
να «γεφυρώσουμε» την ερευνητική 

δραστηριότητα με την εφαρμογή, τη 
συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών υγείας 
και παρεμφερή επαγγέλματα, καθώς και 
την «γεφύρωση» των σχέσεων μεταξύ 
Ψυχολογίας στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Οι δράσεις μας για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
έχουν ήδη αρχίσει! Παράλληλα, έχουμε 
ξεκινήσει να προγραμματίζουμε δράσεις 
μέσω των Επιτροπών Κλινικής και 
Σχολικής/Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, 
αλλά και των συνεργασιών που έχουμε με 
τις συμμετοχές μελών μας στις διάφορες 
επιτροπές και ομάδες εργασίας της EFPA. 

Σε επίπεδο EFPA, θα φιλοξενήσουμε τις 
ακόλουθες ομάδες:

Standing Committee on Psychology 
in	Education	(Οκτώμβριος)

Standing Committee on Psychology 
and	Health	(Οκτώμβριος)

Task	Force	in	e-Health	(Νοέμβριος)

Board of Education Affairs 
(Νοέμβριος)

Παράλληλα, ο ΣΨΚ θα φιλοξενήσει την 
Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Coun-
cil) της EFPA, της οποίας είναι εκλεγμένο 
μέλος η Πρόεδρος του ΣΨΚ, Δρ Ελένη 
Καραγιάννη. Η Εκτελεστική Επιτροπή 
θα βρίσκεται στην Κύπρο για την 
προγραμματισμένη της συνεδρία στις 14 
και 15 Νοεμβρίου, ενώ στις 16 Νοεμβρίου 
θα φιλοξενήσουμε τους Προέδρους και 
απεσταλμένους όλων των Συνδέσμων-
Μελών της EFPA στην Κύπρο για τη 
δεύτερη συνάντηση τους για το 2018. 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα μια 
εκπαίδευση στην Νευροψυχολογική 
αξιολόγηση παιδιών και εφήβων 
εκ μέρους του Κλάδου Σχολικής/
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας τον περασμένο 
Ιούλιο από τον Δρ Μάριο Κωνσταντίνου.

Μετά από ένα μικρό διάλειμμα τον 
Αύγουστο, επιστρέφουμε δρυμίτεροι με 
αρκετές προγραμματισμένες δράσεις 
και άλλες στα σκαριά. Ενδεικτικά έχουν 
προγραμματιστεί οι εξής δράσεις:

23/9:  
Ορεινή πεζοπορία #BeActive 2018
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Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
Ψυχολογίας στην Κύπρο!
Ιούλιος – Δεκέμβριος 2018

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου έχει την τιμή να φιλοξενεί το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Ψυχολογίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Ψυχολόγων (EFPA) στην Κύπρο κατά του μήνες Ιούλιο  
με Δεκέμβριο 2018, με τίτλο «Psychology	Bridging	the	Gap».  
Η ανάληψη της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού εξαμήνου έχει 
προκύψει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, να αποστείλει ειδική επιστολή 
έκφρασης ενδιαφέροντος, μια εισήγηση που έγινε δεχτή με 
ενθουσιασμό εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της EFPA.
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Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
Ψυχολογίας στην Κύπρο!
Ιούλιος – Δεκέμβριος 2018

28/9:  
“Social Identity in Cyprus: Raising 
awareness about the refugee status in 
the Greek-Cypriot Society” (Επιτροπή 
Φοιτητών).

3/10:  
“What Psychology can do for inclusive 
education? A European perspective” 
(Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας και Stand-
ing Committee on Psychology in Educa-
tion).

20-21/10:	 
“Psychology and Health: Best Practices 
in Practice” (Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας 
και Ψυχολογίας της Υγείας και Standing 
Committee on Psychology and Health).

24/10:	 
“Resilience through the age span” 
(Επιτροπή Φοιτητών).

14/11:	 
Ετήσια Διάλεξη εις μνήμη Μερόπης 
Καψάλη (Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας).

15/11:  
“e-Health and Psychology” (Task Force on 
e-Health).

28/11:  
“Παιδί και Διαβήτης” (σε συνεργασία με 
τον Παγκύπριο Διαβητικό Σύνδεσμο).

Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το 
βρείτε στο Newsletter, ενώ μπορείτε να 
ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις 
στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook 
page μας. 

Ελπιζουμε να σας δούμε όλους εκεί 
για να διευρύνουμε τη γνώση μας, να 
ανταλλάξουμε απόψεις, να συμμετέχουμε 
και για να διασφαλίσουμε την επιτυχία 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στην Κύπρο!
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Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Ψυχολογίας της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων (EFPA) 
που διεξάγεται στην Κύπρο για το 2018, ο Κλάδος Κλινικής 
Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας του Συνδέσμου Ψυχολόγων 
Κύπρου (ΣΨΚ), διοργανώνει το πρώτο διεπιστημονικό συνέδριο 
εστιασμένο στην έρευνα και την εφαρμογή της ψυχολογίας 
Υγείας στον τόπο μας. 

Η συνεχής αναγνώριση ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας 
είναι συχνά σε ασθενείς με χρόνιες ασθένειες και επηρεάζουν 
αρνητικά την πορεία της ασθένειας, τόνισε την ανάγκη για 
σύνδεση της ψυχολογίας με τον χώρο της υγείας. Επιπλέον, η 
συσσώρευση δεκάδων μελετών που δείχνουν, πώς η διαχείριση 
ψυχολογικών και συναισθηματικών αναγκών σε ασθενείς με 
σωματικά προβλήματα υγείας επιφέρουν θετικά αποτελέσματα σε 
δείκτες υγείας και ποιότητας ζωής, τόνισαν τον σημαντικό ρόλο 
των κλινικών εφαρμογών της Ψυχολογίας Υγείας ως μέρος του 
συστήματος υγείας. Έτσι, από την δεκαετία του 70 και έπειτα, 
αναπτύχθηκε ο κλάδος της Ψυχολογίας Υγείας που ασχολείται 
με ψυχολογικές θεωρίες, εμπειρική έρευνα, κλινική πρακτική και 
πολιτικές υγείας στο χώρο της υγείας.   

Σήμερα η Ψυχολογίας Υγείας είναι ευρέως διαδεδομένος κλάδος. 
Οι εφαρμογές της εκτείνονται από την προώθηση πολιτικών 
και ευαισθητοποίησης για θέματα προαγωγής υγείας στον 
γενικό πληθυσμό, ως και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής ή 
της προσαρμογής σε μια χρόνια ασθένεια. Ο Ψυχολόγος Υγείας 
είναι ένας επαγγελματίας Ψυχολόγος που έχει ειδικές γνώσεις 
και κατάρτιση στο να εφαρμόζει εμπειρικά τεκμηριωμένες 
πρακτικές και δεξιότητες με σκοπό την προώθηση, διατήρηση 
ή αποκατάσταση της υγείας. Στην Κύπρο, οι εφαρμογές και η 
έρευνα της Ψυχολογίας Υγείας βρίσκεται σε πρώιμα στάδια αλλά 
οι ενδείξεις δείχνουν ότι υπάρχει η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα 
και παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. 

Το συνέδριο που διοργανώνει ο κλάδος της Ψυχολογίας 
Υγείας του ΣΨΚ προσδοκεί να συγκεντρώσει διάφορους 
επαγγελματίες υγείας, όπως Ψυχολόγους, Ιατρούς, Νοσηλευτές, 
Φυσικοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχίατρους 
σε ένα κοινό χώρο. Σκοπός του διήμερου συνεδρίου που θα 
διεξαχθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2018, στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου είναι: (α) η ευαισθητοποίηση άλλων επαγγελματιών 
για τον ρόλο του Ψυχολόγου υγείας και της εφαρμογές του 
στο χώρο της υγείας, (β) η ανταλλαγή καλών πρακτικών και 
έρευνας της ψυχολογίας υγείας στη Κύπρο και (γ) η ανάδειξη 
των αναγκών για έρευνα και διεπιστημονική εργασία μεταξύ των 
διαφόρων επαγγελματιών. 

Στα πλαίσια του συνεδρίου θα διεξαχθούν προσκεκλημένες 
ομιλίες τόσο από την Κύπρο, όσο και από το εξωτερικό, 
θα γίνουν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με άλλους 
επαγγελματίες και θα παρουσιαστούν αναρτημένες παρουσιάσεις 
(poster) από ερευνητικές μελέτες που διεξάγονται στην Κύπρο.  

Οι εγγραφές έχουν αρχίσει και περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://www.cypsa.org.cy/psychology-health-best-practices-gr/ 

Συνέδριο: 
Psychology and Health – 
Best practices in practice
Γράφει ο Βασίλης Σ. Βασιλείου, Ph.D. 
Κλινικός Ψυχολόγος 
Μέλος επιτροπής του κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας  
και Ψυχολογίας Υγείας του ΣΨΚ
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Στα πλαίσια της φιλοξενίας του European Semester of Psychology της EFPA, 
ο κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας δίνει ενεργά την παρουσία του μέσα από μια 
σειρά δράσεων και εκδηλώσεων. Οι δράσεις που οργανώθηκαν συνάδουν και 
ενισχύουν την αποστολή του κλάδου: «Να υπηρετεί τα δικαιώματα όλων των 
παιδιών και εφήβων στο να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους με το να 
προάγει και να υποστηρίζει τις βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση και την 
προαγωγή της ψυχικής υγείας σε όλους τους τομείς της ανάπτυξής τους»

Τα θέματα των δράσεων που οργανώθηκαν σχετίζονται μεταξύ αλλων με 
την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους  στον τομέα της ενιαίας 
εκπαίδευσης , την ανάγκη συνεργασίας και πολυθεματικότητας μεταξύ των 
επαγγελματιών, την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον ρόλο που μπορούν 
να διαδραματίσουν οι σχολικοί ψυχολόγοι σε θέματα που αφορούν στα 
παιδια, στο σχολείο, στην οικογένεια κ.α.

Στις 3	Οκτωβρίου	2018 θα 
πραγματοποιηθεί το σεμινάριο με θέμα:  
“What Psychology can Do For In-
clusive Education? A European 
Perspective”. Μαζί μας θα έχουμε 
μέλη από το Standing Committee 
Psychology in Education, τα οποία θα 
παρουσιάσουν θέματα που αφορούν στην 
ενιαία εκπαίδευση στην Ευρώπη όπως 
τις ισχύουσες νομοθεσίες, τις πρακτικές 
που ακολουθούνται, τους τρόπους 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της 
συμπερίληπτικής εκπαιδευσης. Ομιλητές 
θα είναι οι Christopher Arnold (Αγγλία) η  
Margreet Vesteeg (Ολλανδία) και η Sara 
Bahia (Πορτογαλλία).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 
13:00– 17:00 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και η είσοδος είναι δωρέαν για όλα τα 
μέλη μας. 

Για δηλώσεις συμμετοχής αποταθείτε 
στο school@Cypspa.org.cy μέχρι 28 
Σεπτεμβρίου.

Στις 13	Οκτωβρίου	2018, ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων 
«Μοναδικά Χαμόγελα» με συνδιοργανωτή 
τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας του 
Συνδέσμου Ψυχολόγων Κυπρου» 
πραγματοποιεί για 2η συνεχόμενη χρονιά 
το Συνέδριο	«Έλα	στη	θέση	μου». 
Στο συνέδριο  θα συζητηθούν θέματα 
που αφορούν στην πολυθεματικότητα με 
επίκεντρο τον ασθενή και απευθύνεται 
σε γονείς, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, 
θεραπευτές και όσους ενδιαφέρονται 
για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
Παράλληλα θα πραγματοποιείται δράση 
με θέμα «Ανθρώπινη βιβλιοθήκη» όπου 
οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τις 
δικές τους αναπαραστάσεις  μέσα από ένα 
δημιουργικό διάλογο με κάθε «ζωντανό 
βιβλίο». 

Για περισσότερες πληροφορίες και 
εγγραφές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
του συνδέσμου:  
http://www.monadikaxamogela.com

Στα πλαίσια της εβδομάδας 
ευαισθητοποίησης για την Σχολική 
Ψυχολογία (12-16,		Νοεμβρίου	2018) 
που φέτος έχει θέμα «Unlock	Poten-
tial.	Find	your	Password», ο Κλάδος 
Σχολικής Ψυχολογίας πραγματοποιεί 
κάθε χρόνο εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
με ανακοινώσεις και αξιοποίηση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  Στόχος 
είναι η ενημερωση του ευρέως κοινού 
για το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου 
και η  αναβάθμιση των παρεχόμενων 
ψυχολογικών υπηρεσιών που απευθονται 
στα παιδιά και στους εφηβούς. 

Στις 14	Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί 
για 3η συνεχόμενη χρονιά, η Ετήσια	
διάλεξη	εις	Μνήμην	Μερόπης	
Καψάλης  για να τιμήσει την προσφορά 
και το έργο της. Το θέμα και οι ακριβείς 
πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Δράσεις του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας
Εκ μέρους της Συντονιστικής επιτροπής  
Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας

mailto:school%40cypspa.org.cy?subject=
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Οι φοιτητές μπορούν και πρέπει να 
εντάσσονται στην τοπική κοινότητα 
ψυχολόγων, να ενημερώνονται και να 
αποτελούν ενεργά μέλη του κλάδου, 
επηρεάζοντας με τη σειρά τους τις 
εξελίξεις. Μέσα από τη συμμετοχή στις 
δράσεις μας, οι φοιτητές έχουν την 
ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις 
τους γύρω από διάφορα ενδιαφέροντα 
θέματα που απασχολούν τους νέους και 
τη κοινωνία γενικότερα. Επίσης, δίνεται 
στους φοιτητές μια εξαιρετική ευκαιρία 
για δικτύωση αφού σε τέτοιες δράσεις 
μπορούν να γνωρίσουν νέα άτομα, να 
ανταλλάξουν ιδέες και να συζητήσουν 
γύρω από διάφορα θέματα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι μέσα από την εμπλοκή τους 
στις δραστηριότητες μας, οι φοιτητές 
έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν 
συνεργασίες με άλλους φοιτητές από 
τοπικά τμήματα ψυχολογίας αλλά και 
με φοιτητές ψυχολογίας στο εξωτερικό. 
Έτσι, παρέχονται ευκαιρίες για διεύρυνση 
των γνώσεων αλλά και των πνευματικών 
οριζόντων. 

Οι φοιτητές αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι του Συνδέσμου Ψυχολόγων 
Κύπρου και ως τέτοιο δραστηριοποιείται 
διοργανώνοντας εκδηλώσεις, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των 
φοιτητών σε ακαδημαϊκούς και 
παρέχοντας ευκαιρίες συμμετοχής 
και διοίκησης Ευρωπαϊκών Σωμάτων 
Φοιτητών Ψυχολογίας όπως η EFPSA 
(European Federation of Psychology 
Students Associations). Με το να είναι 
κάποιος φοιτητής μέλος του Συνδέσμου 
Ψυχολόγων Κύπρου, έχει την δυνατότητα 
να συμμετέχει στην Επιτροπή Φοιτητών 
και αποκτά το δικαίωμα να συμμετέχει 
σε εκδηλώσεις της EFPSA όπως summer 
schools, συνέδρια κτλ. Επίσης, οι φοιτητές 
όντας μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε 
διάφορα σεμινάρια και δράσεις δωρεάν ή 
καταβάλλοντας μειωμένα τέλη. Υπάρχει 
λοιπόν ένα μεγάλο δυναμικό ευκαιριών 
για τους φοιτητές ψυχολογίας, που τους 
δίνει τη δυνατότητα να ζήσουν μοναδικές 

διεθνείς εμπειρίες και να δημιουργήσουν 
γνωριμίες και φιλίες με άτομα από όλο 
τον κόσμο.

Φέτος, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου 
(ΣΨΚ) θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Ψυχολόγων (EFPA) στην 
Κύπρο κατά τους μήνες Ιούλιο- Δεκέμβριο 
2018, με τίτλο “Psychology Bridging 
the Gap’’. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για 
τον ΣΨΚ αυτό το γεγονός, γιατί μας 
δίνεται η ευκαιρία να ενημερώσουμε 
τους Ευρωπαίους συναδέλφους για την 
ψυχολογία στην Κύπρο, να αναδείξουμε 
την εκπαίδευση, την επιστήμη, και το 
επάγγελμα του ψυχολόγου όπως αυτό 
έχει εξελιχθεί στη χώρα μας, αλλά επίσης, 
δίνεται ευκαιρία να φιλοξενήσουμε 
συναδέλφους στη χώρα μας.

Για τον μήνα Σεπτέμβριο επιλέξαμε να 
εστιάσουμε σε ζητήματα που αφορούν 
τη Κοινωνική Ψυχολογία και έτσι 
διοργανώσαμε μια ημερίδα με θέμα την 
κοινωνική ταυτότητα. Ομιλήτρια ήταν 
η Δρ. Ειρήνη Καδιανάκη και η ομιλία 
αφορούσε τη μετανάστευση και τις 
κοινωνικές αναπαραστάσεις της. Δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση σε πρόσφατες έρευνες 
που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο και 
μελετούσαν τους τρόπους με τους οποίους 
ο Ελληνοκυπριακός τύπος αναπαριστά 
το μεταναστευτικό ζήτημα από το 2011-
2015. Συζητήθηκε αρκετά το πώς τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν 
το ρόλο τους επηρεάζοντας θετικά την 
κοινωνική ένταξη ή σε κάποιες άλλες 
περιπτώσεις αρνητικά, ενισχύοντας των 
κοινωνικό αποκλεισμό των μεταναστών. 
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 
να συζητήσουν και να ανταλλάξουν 
απόψεις, καθώς επίσης να ενημερωθούν 
για τις δράσεις δύο μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών, του Caritas Cyprus και του 
Cyprus Refugee Council.

Θέματα που αφορούν την ψυχική 
ανθεκτικότητα θα μας απασχολήσουν 
στην ημερίδα που διοργανώθηκε για τον 

Οκτώβριο. Η Δρ. Μαρία Κοντούλη θα 
δώσει μια ομιλία για το συγκεκριμένο 
θέμα, παρουσιάζοντας τρόπους 
προώθησης της ψυχικής ανθεκτικότητας 
σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες 
τους. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση του 
προγράμματος Μέντωρ, ενός προσεκτικά 
δομημένου προγράμματος καθοδήγησης 
που αποσκοπεί στην προώθηση της 
προσωπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής 
ένταξης και της ακαδημαϊκής επιτυχίας 
μικρών παιδιών. Οι φοιτητές και όλοι 
όσοι παρευρεθούν, θα ενημερωθούν για 
τις ευκαιρίες εμπλοκής στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα.

Όσον αφορά τον Νοέμβριο, θα 
διοργανωθεί μια ημερίδα με θέμα 
την παραβατικότητα ανηλίκων στην 
Κύπρο. Ομιλητές θα είναι ο Δρ. 
Ανδρέας Καπαρδής και η Δρ. Μαρία 
Κωνσταντινίδου, οι οποίοι ασχολούνται με 
το συγκεκριμένο θέμα τόσο ερευνητικά 
όσο και εμπειρικά. Οι παρευρισκόμενοι 
θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν 
για τη Κυπριακή πραγματικότητα, 
τους παράγοντες κινδύνου αλλά και 
προστατευτικούς παράγοντες προκειμένου 
να μπορούν να γίνονται οργανωμένες 
προσπάθειες για πρόληψη και 
αντιμετώπιση του φαινομένου.

Δράσεις Επιτροπής Φοιτητών  
για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Ψυχολογίας
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Ο Δρ. Άγγελος Κασσιανός, Ερευνητικός Συνεργάτης στο Univer-
sity College London (UCL), μέλος του Συνδέσμου Ψυχολόγων 
Κύπρου και Εθνικός Αντιπρόσωπος της Κύπρου στο European 
Health Psychology Society (EHPS) έχει λάβει το Βραβείο Νέου 
Επιστήμονα (Early Career Award) του EHPS για το 2018. Το 
βραβείο παραδόθηκε στον Δρ. Κασσιανό απο την επερχόμενη 
πρόεδρο του EHPS Dr. Vera Araujo Soares στην τελετή έναρξης 
του ετήσιου συνεδρίου του EHPS στο Galway της Ιρλανδίας στις 
21 Αυγούστου 2018. 

Ο Δρ. Κασσιανός απέκτησε το Διδακτορικό του στην Ψυχολογία 
Υγείας από το Πανεπιστήμιο της Surrey το 2014 μετά τις 
προπτυχιακές του σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έκτοτε. Στη διατριβή του 
μελέτησε της μετα-διαγνωστικές συμπεριφορικές αλλαγές 
ατόμων με καρκίνο του προστάτη και έλαβε εποπτεία από την 
Prof Monique Raats και την Prof Jane Ogden. Έχει παράλληλα 
λάβει το 2015, τον τίτλο του εφαρμοσμένου Ψυχολόγου 
Υγείας από το Health and Care Professions Council (HCPC) 
του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από σχετική εκπαίδευση. Είναι 
διαχειριστής σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, εργάστηκε 
σε Πανεπιστήμια όπως το Imperial College London (2013) και 
το Πανεπιστήμιο του Cambridge (2013-14) και έχει διδάξει 
σαν Ειδικός Επιστήμονας στο Πανεπιστημίου Κύπρου, το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Frederick University και 
το Πανεπιστημίο του Τορίνο. Το 2015, βραβεύθηκε με υποτροφία 
Fulbright Visiting Research Scholar κι εργάστηκε για 4 μήνες 
στην Ιατρική Σχολή του Harvard και το Dana Farber Cancer 
Institute στις ΗΠΑ. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πρόγνωση, 
έγκαιρη διάγνωση και φροντίδα του καρκίνου, στις 
συμπεριφορές υγείας, ενώ πρόσφατα ανέπτυξε ενδιαφέρον στη 
χρήση της τεχνολογίας στην υγεία (eHealth) και στην Ιατρική 
Εκπαίδευση και συγκεκριμμένα στα γνωστικά λάθη (cognitive 
biases) που σχετίζονται με τα διαγνωστικά λάθη (misdiagnosis). 
Μεγάλο μέρος της διδασκαλίας του είναι στην ψυχομετρία, την 
Ψυχολογία Υγείας, τη συμπεριφορική ιατρική και τις ερευνητικές 
μεθόδους. Έχει κερδίσει χρηματοδότηση από διάφορες πηγές, 
ανάμεσα τους το Policy Research Unit (PRU) in Cancer Aware-
ness, Prevention and Early Diagnosis, το Cancer Research UK 
και το Global Engagement Fund. Το 2016 ήταν προσκεκλημένος 
ομιλητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μιλήσει για τα 
ερευνητικά δεδομένα του mHealth ενώ το 2017 ήταν ανάμεσα 
σε 100 νέους entrepreneurs κι ερευνητές από όλη την Ευρώπη 
που έλαβαν την Αμερικάνικη υποτροφία Young Transatlantic In-
novation Leaders Initiative (YTILI) ως στήριξη και αναγνώριση 
της καινοτομίας της δουλειάς του. Είναι μέλος του EHPS και 
συμμετέχει στα συνέδρια του από το 2012, ενώ από το 2015 υπό 
την ιδιότητα του Εθνικού Αντιπροσώπου της Κύπρου συμμετέχει 
σε συναντήσεις, ήταν Guest Editor σε ειδικό τεύχος του Euro-
pean Health Psychologist για την εφαρμογή της Ψυχολογίας 
Υγείας ενώ είναι μέλος μιας νέας υπό-επιτροπής που θα αναλάβει 
την μελέτη της προώθησης και αναγνώρισης του τίτλου του 
Ψυχολόγου Υγείας στις χώρες-μέλη του EHPS.

European Health Psychology Society 
(EHPS) Evarly Career Award σε μέλος 
του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
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Οι εφαρμοσμένοι ψυχολόγοι, εξ ορισμού, 
μελετάμε την ανθρώπινη συμπεριφορά. 
Σκοπός μας είναι να παρεμβαίνουμε 
σ’ αυτή, να την τροποποιούμε, με 
επιδίωξη το άτομο στόχος να είναι 
πιο λειτουργικός στη καθημερινότητα 
του. Έχοντας ενέργεια, πάθος, 
οργάνωση, εύρος γνώσεων, ευγένεια 
και σεβασμό, παρέχουμε ενθάρρυνση 
και συμβουλευτική σε παιδιά, εφήβους 
και ενήλικες. Δίνουμε έμφαση στην 
ψυχοεκπαίδευση των πελατών μας, 
προσφέροντας τους δεξιότητες που 
θα τους κάνουν πιο ανθεκτικούς 
για να μπορούν να ανταπεξέλθουν 
αποτελεσματικά σε μελλοντικές 
δυσκολίες. Ταυτόχρονα, ο καθένας απ’ 
εμάς συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά 
προγράμματα, ομιλίες, σεμινάρια και 
πολλές άλλες σχετικές δραστηριότητες. 

Οι «έξω» συχνά μας ρωτάνε πως το 
αντέχουμε; πόσο δύσκολο είναι; και άλλα 
σχετικά. 

Η αλήθεια είναι ότι άλλοι τα καταφέρνουν 
καλά και άλλοι όχι και τόσο. Ωστόσο, ο 
καθένας μας περνάει κάποιες δύσκολες 
φάσεις. Είναι φυσιολογικό και κατανοητό 
να υπάρχουν τέτοιες προκλήσεις. Και 
αυτές δεν διαχωρίζονται απόλυτα σε 
επαγγελματικές ή προσωπικές. Γιατί αυτό 
είναι αλληλένδετο. 

Οπόταν, η απάντηση στο πως τα 
καταφέρνουμε θα έλεγα ότι είναι η έγνοια 
μας για ψυχοσωματική αυτοφροντίδα. 
Το πιο αναγκαίο εργαλείο για 
εφαρμοσμένους ψυχολόγους. Παρά τις 
προσπάθειες πειραματικά να καταστήσουν 
τους επαγγελματίες ως ελεγχόμενες 
μεταβλητές, αυτό δε κατέστη δυνατό. 
Ως εκ τούτου, η επιστήμη και η πρακτική 
συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι «το 
άτομο, ως κλινικός επαγγελματίας» είναι 
πρωταρχικός παράγοντας για την έκβαση 
μιας επιτυχούς ψυχοθεραπείας. 

Ηθικά αυτό τι μας λέει; Ότι η ψυχολογική 
αυτοφροντίδα ενός ψυχολόγου 
«απαιτείται». Για αυτό λοιπόν σε κάθε 
ηθικό κώδικα επαγγελματιών ψυχικής 

υγείας περιλαμβάνονται αρχές σχετικά με 
την ανάγκη για προσωπική αυτοφροντίδα. 
Πιο συγκεκριμένα, η Αμερικανική 
Ψυχολογική Εταιρεία (American Psy-
chological Association’s Ethical Code, 
2002), κατευθύνει τους ψυχολόγους να 
διατηρήσουν όσο το δυνατό σωματική και 
ψυχική υγεία για να έχουν την ικανότητα 
να βοηθήσουν εκείνους για τους οποίους 
εργάζονται (σελ. 1062).

Και πως το πετυχαίνουμε αυτό; 

Κάποια βασικά συστατικά που φαίνεται 
να είναι αποτελεσματικά είναι: η 
ισορροπημένη διατροφή, ο επαρκής 
ύπνος, η τακτική άσκηση, η ομαδική 
στήριξη από συναδέλφους, η επιδίωξη 
για επαφή μ’ άλλα άτομα που δεν έχουν 
άμεση σχέση με το επάγγελμα, καθώς 
επίσης, η φροντίδα του πνεύματος, 
δηλαδή, χαλάρωση με οποιοδήποτε 
τρόπο ταιριάζει στο καθένα από εμάς 
(όπως διάβασμα βιβλίων, βόλτα για 
ψώνια, γιόγκα, μασάζ, χορός, κα.). 
Βέβαια, όποιο άρθρο και να μελετήσουμε 
για την προσωπική αυτοφροντίδα μας 
κανένα δεν θα μας δώσει την «μυστική 
συνταγή». Γιατί μόνο εμείς ξέρουμε τι 
είναι σημαντικό για εμάς και με πιο τρόπο 
θα φροντίσουμε αποτελεσματικά το σώμα, 
το πνεύμα και τη ψυχή μας.

Άρθρο: 
Ψυχοσωματική Αυτοφροντίδα:  
Αναγκαίο εργαλείο για ψυχολόγους

Γράφει η Στέφανη Ναζίρη 
Σχολική / Εκπαιδευτική Ψυχολόγος
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Η ιδιαιτερότητα των επαγγελμάτων 
ψυχικής υγείας σε σύγκριση με άλλα 
επαγγέλματα είναι ότι συχνά λόγω και 
της δεοντολογίας που ως επαγγελματίες 
οφείλουμε να ακολουθούμε τείνουμε 
να είμαστε μοναχικοί, δεν μπορούμε 
να σχολιάσουμε με τους δικούς 
μας ανθρώπους δυσκολίες της 
καθημερινότητας ούτε να μοιραστούμε 
τις επαγγελματικές μας επιτυχίες. 
Επιπρόσθετα, η εξέλιξη που βλέπουμε 
στην πορεία των πελατών μας μπορεί να 
είναι αργή και σταδιακή με αποτέλεσμα να 
μην λαμβάνουμε άμεση ικανοποίηση και 
ανατροφοδότηση των ικανοτήτων μας.

Πώς δημιουργείται η συναισθηματική 
φόρτιση και η σωματική εξάντληση 
στο χώρο του επαγγέλματος μας;

Αυτό που παρατηρείται συχνά, ιδιαίτερα 
σε νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, 
είναι η έντονη ανάγκη να επιτύχουν 
και να προσφέρουν στους πελάτες τους 
λύσεις και συναισθηματική ανακούφιση 
σε επίπεδο, όπου οι ίδιοι επενδύουν τόσο 
συναισθηματικά με τίμημα να παραμελούν 
την αυτοφροντίδα τους. Στη προσπάθειά 
τους να επιτύχουν τους στόχους τους 
βάζουν έντονη πίεση, τόσο στον εαυτό 
όσο και στους πελάτες τους, δεν τηρούν 
τα χρονικά όρια της συνεδρίας, παίρνουν 
δουλειά στο σπίτι και βασίζουν την 
αυτοπεποίθησή τους στην εξέλιξη της 
πορείας των πελατών τους. Αυτό που είναι 
σημαντικό όλοι να αντιληφθούμε είναι 
ότι, για να μπορέσουμε ως επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας να προσφέρουμε 
στους άλλους, πρέπει πρώτα οι ίδιοι να 
φροντίζουμε τον εαυτό μας, να ξέρουμε 
τα όρια μας και να αναγνωρίζουμε 
τα σημάδια φθοράς ούτως ώστε να 
προλαβαίνουμε και να αποφεύγουμε την 
ανάπτυξη συναισθηματικής εξουθένωσης 
και ολοκληρωτικής εξάντλησης.

Ποιά σημάδια υποδηλώνουν ότι ένας 
επαγγελματίας φτάνει σε επίπεδα υψηλής 
έως και ολοκληρωτικής εξουθένωσης;

 • Νιώθει ότι πολλές φορές είναι άθλος 
να ξεκινήσει τη μέρα στη δουλειά.

 • Ανακουφίζεται όταν προκύψουν 
ακυρώσεις ραντεβού.
 • Δεν είναι τυπικός στις ώρες των 

ραντεβού του και επιλέγει να ξεκινά αργά 
τη συνεδρία ή τελειώνει γρηγορότερα 
πριν ολοκληρώσει τον προκαθορισμένο 
χρόνο συνάντησης.
 • Έχει μειωμένη ενσυναίσθηση και 

ενεργητική ακρόαση προς τον πελάτη του 
ή ακόμα και αφαιρείται από τη συζήτηση.
 • Δίδει συνεχώς τις ίδιες ερμηνείες 

ή χρησιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους και 
πλάνο χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την 
εξατομίκευση της κάθε περίπτωσης, ή 
δεν αλλάζει το αρχικό πλάνο και εμμένει 
στις ίδιες τεχνικές όταν αυτό θα ήταν 
απαραίτητο.
 • Κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

επιλέγει να παρέχει άμεση συμβουλευτική, 
χωρίς πρώτα να βοηθά τον ίδιο τον 
πελάτη να αναπτυχθεί για να μπορέσει να 
φτάσει σε επίπεδα συνειδητοποίησης.
 • Δεν τηρεί σωστά τις διαδικασίες με 

τρόπο που να ακολουθείται ο κώδικας 
δεοντολογίας του επαγγέλματος.
 • Έχει σταματήσει να μελετά υλικό 

σχετικό με το επάγγελμα και να 
συμμετέχει σε εκπαιδευτικά συνέδρια και 
εκδηλώσεις.
 • Ονειρεύεται να είχε επιλέξει ένα 

διαφορετικό επάγγελμα ή συνεχώς αναπολεί 
πιο ξέγνοιαστες φάσεις τις ζωής του.

Ποιά τα απαραίτητα βήματα 
για πρόληψη και αποφυγή της 
ολοκληρωτικής εξάντλησης;

1.	 Αρχικά είναι σημαντικό να 
αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε 
να βοηθούμε πάντα τους άλλους και 
να αποδεχτούμε ως φυσιολογικό να 
προκύπτει ένα ποσοστό διακοπής 
συνεργασίας από πλευράς των πελατών.
2.	 Τήρηση των ορίων και του κώδικα 
δεοντολογίας που θεσπίζουν το 
επάγγελμα, αλλά και ισορροπιών 
μεταξύ επαγγέλματος και προσωπικού 
χρόνου. Είναι καίριας σημασίας να 
υπάρχει δομημένο ωράριο εργασίας 
το οποίο να ακολουθείται (εκτός 
έκτακτων περιστατικών), ούτως 

ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος για να 
απολαμβάνουμε την οικογένειά μας, να 
συμμετέχουμε στο κοινωνικό δίκτυο και 
να κάνουμε δραστηριότητες που μας 
ικανοποιούν και χαλαρώνουν. Όλα αυτά 
φροντίζουν να αποφορτίζουμε το στρες 
της δουλειάς και να επαναφορτίζουμε τις 
μπαταρίες μας.
3.	 Συμμετοχή σε επαγγελματικά 
συνέδρια, ομάδες και εκδηλώσεις 
με σκοπό την κοινωνικοποίηση με 
συναδέλφους και συνεργάτες αλλά και τη 
δια βίου μάθηση.
4.	 Συνεργασία με επόπτη για 
καθοδήγηση ή ανατροφοδότηση σχετικά 
με χειρισμούς περιστατικών.
5.	 Έναρξη ψυχοθεραπείας του ίδιου 
του επαγγελματία, εαν αυτό είναι κάτι 
που δεν έχει λάβει ή εαν προκύπτουν 
νέα προσωπικά θέματα που πρέπει να 
διαχειριστεί.
6.	 Διακοπές! Αναγνώριση των 
συμπτωμάτων για αποφυγή της 
ολοκληρωτικής εξάντλησης. Είναι 
σημαντικό να ακούμε το σώμα μας. 
Εαν νιώθουμε εξανλτημένοι πρέπει να 
βάζουμε τα όριά μας και να ξεκινήσουμε 
να ικανοποιούμε τις προσωπικές μας 
ανάγκες. Πολλές φορές η λύση είναι η 
αποστασιοποίηση από το χώρο εργασίας 
για ένα χρονικό διάστημα.

Η ουσία είναι ότι ως επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας για να μπορούμε 
να είμαστε αποδοτικοί, αλλά και να 
λαμβάνουμε ικανοποίηση από τη δουλειά 
μας, πρέπει πρώτα να φροντίζουμε 
τον εαυτό μας και να κρατούμε υγιείς 
ισορροπίες στη ζωή μας.

Άρθρο: 
Πώς οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να προσφέρουν 
στους άλλους χωρίς να φτάνουν στην ολοκληρωτική  
εξάντληση και συναισθηματική εξουθένωση Γράφει η Μαρία Γκλιάου  

Συμβουλευτική Ψυχολόγος
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Η αυτοφροντίδα (self – care) είναι 
υψίστης σημασίας για τους επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας και για τα επαγγέλματα 
που αφορούν στην ενασχόληση και 
παροχή φροντίδας σε άλλους ανθρώπους. 
Oι μέθοδοι αυτό – φροντίδας μπορεί 
να είναι ένας σημαντικός αποτρεπτικός 
παράγοντάς της επαγγελματικής 
εξουθένωσης (burn out; Alkima, Linton & 
Davies, 2008).

Υπάρχουν διάφορα προληπτικά 
και παρεμβατικά μοντέλα για την 
επαγγελματική εξουθένωση. Προσωπικά,  
ως επαγγελματίας σε εφαρμοσμένο 
κλάδο της ψυχολογίας προσπαθώ να 
βρίσκω πάντα προσεγγίσεις που να 
ταιριάζουν στην προσωπικότητα και την 
γενικότερη φιλοσοφία ζωής μου και να 
τις εφαρμόζω επιλεκτικά ή ολοκληρωμένα 
σε περιπτώσεις όπου αναγνωρίζω πρώιμα 
σημάδια επαγγελματικής εξουθένωσης.

Για να ανταπεξέλθω λοιπόν στον 
σύγχρονο απαιτητικό ρόλο και σε 
ρυθμούς που απαιτούν την διεκπεραίωση 
πολλαπλών έργων,  χρησιμοποιώ κυρίως 
την  ενσυνειδητότητα που απορρέει από 
την θεραπεία Aποδοχής και Δέσμευσης 
(ACT), ενώ παράλληλα χρησιμοποιώ 
τεχνικές μέσα από θεωρίες της Θετικής 
Ψυχολογίας, όπως είναι η θεωρία PERMA, 
για την ενίσχυση του ευ-ζην (well - be-
ing), η οποία διατυπώθηκε από τον Selig-
man (2011). Με βάση την θεωρία αυτή, 
αλλά και τις εφαρμογές της, η βίωση 
θετικών συναισθημάτων (P - Positive 
Emotions), μέσα από τη καθημερινότητα 
μας μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις 
στην γενικότερη διάθεση του ατόμου, 
προσφέροντας χαλάρωση, ηρεμία και 
ανάκτηση της ψυχικής ισορροπίας. 
Άλλωστε,  η Fredrickson (2001) μέσα 
από την θεωρία της «Βroaden and 
Build», εισηγείται ότι η βίωση θετικών 
συναισθημάτων οδηγεί σε διεύρυνση του 
ορίζοντα σκέψης – δράσης, που βοηθά 
στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, 
αλλά και στο κτίσιμο της ψυχικής 
ανθεκτικότητας.  Η δέσμευση (Ε- Engage-
ment) αναφέρεται στην ενασχόληση του 

ατόμου με ευχάριστες δραστηριότητες, 
που αξιοποιούν τα δυνατά του σημεία  
(strengths) και προσφέρουν ένα 
πραγματικό αίσθημα ευχαρίστησης, 
ανανέωσης και αποφόρτισης. Έμφαση 
δίνεται  επίσης και στην ποιότητα των 
σχέσεων (R - Relationships), επενδύοντας 
στην ενίσχυση υγιών διαπροσωπικών 
σχέσεων, εντός και εκτός επαγγελματικού 
πλαισίου.

Οι άνθρωποι θα πρέπει να βρίσκουν τις 
αξίες τους και το νόημα στην ζωή τους 
(Μ- Meaning), γι’ αυτό άλλωστε και καλό 
θα είναι να καταπιάνονται εντός και εκτός 
επαγγελματικού πλαισίου, με πράγματα 
που αντικατοπτρίζουν την γενικότερη 
φιλοσοφία ζωής τους, τις στάσεις, τον 
τρόπο με τον οποίο αισθάνονται, ενώ 
έχουν και όφελος για την κοινωνία (π.χ. 
εθελοντισμός), εξυπηρετώντας κάτι 
ανώτερο πέραν του εαυτού. Τέλος, ο 
όρος της επίτευξης (Α-achievement), 
αναφέρεται σε ένα αποτέλεσμα που 
απορρέει από την εφαρμογή όλων 
των προηγούμενων εννοιών, αλλά 
περιλαμβάνει και την διαδικασία θέσπισης 
και επίτευξης στόχων, αλλά και την 
γενικότερη αναγνώριση και περηφάνεια 
του εαυτού για τα επίτευξη ή την 
προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών.

Πέραν από θεωρητικές προσεγγίσεις, είναι 
σημαντικό να θυμόμαστε ότι το επάγγελμα 
του ειδικού ψυχικής υγείας είναι ένα 
καθαρά ανθρωποκεντρικό επάγγελμα, 
που περιλαμβάνει τον χειρισμό των 
έντονων προσωπικών καταστάσεων των 
πελάτων μας. H δική μας επαγγελματική 
εξουθένωση και ψυχική υγεία μπορεί 
να έχει αρνητικές επιδράσεις για εμάς 
αλλά και για τους πελάτες μας.  Άλλωστε 
πόσο οξύμωρο είναι να εκπαιδεύουμε 
ανθρώπους στο να βάζουν όρια, να ακούν 
τις ανάγκες τους και να είναι κατανοητικοί 
με τον ίδιο τους τον εαυτό, όταν αυτά 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν πρώτα από 
εμάς;

Άρθρο: 
Η αυτοφροντίδα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Γράφει ο Βασίλης Παυλή 
Σχολικός / Eκπαιδευτικός Ψυχολόγος 

Λειτουργός Προγραμμάτων, Ινστιτούτο Ανάπτυξης (Ν. Χαραλάμπους) Ltd.
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Ρεαλιστικοί	στόχοι 
Προσπαθήστε να σπάσετε το συσσωρευμένο όγκο 
υποχρεώσεων σας σε μικρότερα κομμάτια. Θα 
βοηθήσει να οργανωθείτε καταγράφοντας όλα 
όσα έχετε να κάνετε και βάζοντας ένα πρόγραμμα 
υλοποίησης τους. Χρησιμοποιείστε ημερολόγιο και 
καταγράψτε τις ευθύνες που έχετε μέχρι τώρα νοητά 
στο μυαλό σας. Αυτόματα απαλλάσσετε τον εαυτό 
σας από το άγχος να τις θυμάται απ’ έξω. Σύντομα θα 
διαπιστώσετε πώς δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Πρόγραμμα/Οργάνωση	-	Μείωση	
αναβλητικότητας 
Είναι σημαντικό να βρείτε τον τρόπο να 
οργανωθείτε και να βάλετε ένα πρόγραμμα. Το πιο 
σημαντικό όμως είναι να ακολουθήσετε όσο πιο 
πιστά το πρόγραμμα. Μην αναβάλλετε όσα έχετε 
προγραμματίσει. Υπομονή και επιμονή στο στόχο.

Κάντε	συχνά	μικρά	διαλείμματα	από	τη	μελέτη 
Πηγαίνετε μια σύντομη βόλτα, ακούστε μουσική, 
συναντηθείτε με ένα φίλο, κάντε ότι σας ευχαριστεί 
για να αποφορτιστείτε και να χαλαρώσετε. Είναι 
σημαντικό να κρατάμε τις ισορροπίες. 

Θέστε	τις	προτεραιότητες	σας 
Δεν μπορείτε να κάνε τα πάντα σε μια μέρα. 
Ταξινομήστε τις υποχρεώσεις σας με σειρά 
προτεραιότητας. Εντοπίστε ποιες είναι οι πιο 
επείγουσες ή πιο σημαντικές και οργανώστε ένα 
πλάνο διεκπεραίωσης τους.

Ακούστε	το	σώμα	σας 
Αφουγκραστείτε τις ανάγκες σας και δώστε σημασία 
στα καμπανάκια που σας χτυπά ο οργανισμός σας. 
Αν διψάτε πιείτε νερό, αν νυστάζετε κοιμηθείτε, αν 
νιώθετε εξάντληση, κάντε ένα διάλειμμα.

Ασκηθείτε 
Η σωματική άσκηση θεωρείται πανάκεια για το 
άγχος. Έρευνες σε άτομα όλων των ηλικιών έδειξαν 
ότι όσο πιο μεγάλη είναι η συμμετοχή κάποιου σε 
προγράμματα άσκησης, τόσο χαμηλότεροι είναι και οι 
δείκτες του στρες.

Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να δοθούν κάποιες μικρές συμβουλές 
διαχείρισης του άγχους και των ποικίλων υποχρεώσεων που έχει ένας φοιτητής.

Άρθρο: 
Διαχείριση άγχους και φοιτητές:  
Πώς να διαχειριστείτε το χρόνο

Γράφει η Μαρία Πραστίτη 
Φοιτήτρια Σχολικής Ψυχολογίας
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Ποιος δεν ανησυχεί για τους έρωτες; Τι και αν αυτοί είναι 
παιδικοί, είναι άραγε λιγότερο σημαντικοί; 

Οι “Παιδικοί έρωτες” είναι ένα απολαυστικό βιβλίο για 
επαγγελματίες και γονείς, κυρίως λόγω της αμεσότητας με την 
οποία ο συγγραφέας μοιράζεται τις σκέψεις του και συζητάει με 
ανήσυχους γονείς, όπως ονομάζεται και η σειρά των εκδόσεων 
Ίκαρος. Το βιβλίο πραγματεύεται μέσα από αναπτυξιακή 
σκοπιά, από την βρεφική ηλικία μέχρι την εφηβεία, πολλές και 
διαφορετικές έννοιες που καλούμαστε να επεξεργαστούμε ως 
γονείς και ως επαγγελματίες που συζητάμε με ανήσυχους γονείς. 
Οι γονείς εκτίθενται αναλύοντας ακόμα και τους δικούς τους 
έρωτες και εκθέτουν ζητήματα από το πώς μιλάμε στα παιδιά για 
το σώμα τους μέχρι το πώς αντιμετωπίζουμε τους σεξουαλικούς 
πειραματισμούς των παιδιών, αλλά και λιγότερο απλά ζητήματα, 
όπως η πάλη ανάμεσα στο ένστικτο και στις ηθικές επιταγές. 

Διαβάζοντας το βιβλίο ένιωσα να “ανοίγεται” μια άλλη οπτική 
για το πώς συζητώ τις συχνές ανησυχίες των γονέων για το πώς 
μιλάμε στα παιδιά για το σεξ, κυρίως λόγω της ψυχαναλυτικής 
προσέγγισης του συγγραφέα, αλλά και του τρόπου με τον οποίο 
είναι γραμμένο αποτυπώνοντας τις ειλικρινείς απορίες μιας 
ομάδας γονέων που δεν απέχουν πολύ από τον μέσο γονέα. Με 
έκανε να σκεφτώ πώς η έννοια του έρωτα διδάσκεται ακούσια 
από την βρεφική ηλικία στα παιδιά με τις αναπαραστάσεις που 
έχουν από το θηλυκό και το αρσενικό στην οικογένεια τους και 
εμπλουτίζεται σταδιακά, όχι μόνο με το τι συζητούν, αλλά και 
με το τι βιώνουν έμμεσα ή άμεσα μέσα από τις ιστορίες των 
άλλων. Προσωπικά, με ενθάρρυνε να αναπολύσω τους δικούς 
μου έρωτες και πώς αυτοί διαμορφώθηκαν στο χρόνο, τι έφτιαξε 
τη μορφή του ιδανικού και τι την άλλαξε. Επαγγελματικά, με 
ενθάρρυνε να ξαναδιαβάσω θεωρίες σεξουαλικής ανάπτυξης, της 
Ντολτό, του Φρόιντ, και να επεξεργαστώ μαζί με τους γονείς τα 
λανθάνοντα ερωτήματα τους για τη σεξουαλικότητα, όπως και 
το γεγονός ότι οι προσωπικοί μας έρωτες θέτουν τη βάση για το 
πώς κατανοούμε τους έρωτες των παιδιών μας.

Βιβλιοπαρουσίαση: 
Παιδικοί έρωτες / Αθανάσιος Αλεξανδρίδης

Γράφει η Εβίτα Κατσιμίχα 
Σχολική / Εκπαιδευτική Ψυχολόγος
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